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Π. Παπαδόπουλος: Ο προϋπολογισμός χρειάζεται βελτιώσεις
Για θετικά σημεία του προσχεδίου του προϋπολογισμού για το 2015, που κατατέθηκε
στη Βουλή, κάνει λόγο ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης,
Παναγιώτης Παπαδόπουλος, επισημαίνοντας ωστόσο την ανάγκη άμεσων βελτιώσεων,
αναφορικά με τις φοροελαφρύνσεις. «Η μείωση των φορολογικών συντελεστών, την
οποία ζητά επίμονα η επιχειρηματική κοινότητα, δυστυχώς δεν προβλέπεται στο
προσχέδιο του προϋπολογισμού. Ο επιχειρηματικός κόσμος, που όλο αυτό το διάστημα
έχει βάλει πλάτη, έχει ανάγκη από φορολογικές… ανάσες» αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ,
υπογραμμίζοντας ότι η φοροδοτική ικανότητα των ελλήνων έχει εξαντληθεί, την ώρα
μάλιστα που η φοροδιαφυγή εξακολουθεί να ζει και να βασιλεύει.
«Αναμφίβολα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι το προσχέδιο του
προϋπολογισμού, προβλέπει μετά από έξι χρόνια ύφεσης, επιστροφή στην ανάπτυξη με
2,9% για το 2015. Ωστόσο για να υλοποιηθεί αυτή η πρόβλεψη θα πρέπει να ληφθούν
μέτρα που να ενισχύουν την ρευστότητα του επιχειρηματικού κόσμου και να υπάρξουν,
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ουσιαστικές,
δομικές αλλαγές για την ενίσχυση του επιχειρείν» τονίζει ο κ.
Παπαδόπουλος υπογραμμίζοντας ότι «προς τη θετική κατεύθυνση είναι και οι
φοροελαφρύνσεις για τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, του ΕΦΚ στο πετρέλαιο
θέρμανσης κατά 30%, η διατήρηση του ΦΠΑ στην εστίαση στο 13%, αλλά και η
πρόβλεψη για την προώθηση ρύθμισης για την εξόφληση σε πολλές δόσεις των οφειλών
προς το Δημόσιο».
«Τα παραπάνω δείχνουν τις θετικές προθέσεις της κυβέρνησης, αν και όλα τελούν υπό
την έγκριση της τρόικα. Σε κάθε περίπτωση, όμως ο επιχειρηματικός κόσμος αναμένει
βελτιώσεις στον τελικό προϋπολογισμό για το 2015, προκειμένου την καινούργια χρονιά
να μπορέσουμε να γυρίσουμε σελίδα και να περάσουμε με επιτυχία σε τροχιά ανάπτυξης»
καταλήγει ο πρόεδρος του ΒΕΘ.
Κλείνει ο πρώτος γύρος αξιολόγησης με συνάντηση τρόικας – Χαρδούβελη
Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του υπουργού Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη με την
τρόικα για τρίτη και τελευταία φορά σε αυτή την πρώτη φάση της 5ης αξιολόγησης του
ελληνικού προγράμματος. Η συνάντηση με την τρόικα γίνεται μια ημέρα μετά την
κατάθεση του Προϋπολογισμού στη Βουλή και εν μέσω πληροφοριών που μετέφερε την
Δευτέρα το πρακτορείο Bloomberg σύμφωνα με τις οποίες «ο προϋπολογισμός που
κατέθεσε η Ελλάδα δεν πείθει τους δανειστές για έξοδό της από το μνημόνιο».
Οι πιστωτές της Ελλάδας θα προτιμούσαν να υπάρχει ένα αξιόπιστο ανάχωμα στην
περίπτωση που οι συνθήκες της αγοράς επιδεινωθούν, αναφέρουν αξιωματούχοι στο
Bloomberg. Οι απόψεις αυτές έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τη γραμμή της κυβέρνησης
και του υπουργείου Οικονομικών. Εν τω μεταξύ, αρνητικό πρόσημο για την πρώτη αυτή
«κάθοδο» της τρόικας στην Αθήνα προκύπτει από το γεγονός ότι η σύσκεψη της τρόικας
την Δευτέρα με τέσσερις υπουργούς της κυβέρνησης δεν κατέληξε σε συμφωνία για μια
κοινά αποδεκτή ρύθμιση για τα «κόκκινα δάνεια» και τα χρέη σε εφορία και Ασφαλιστικά
Ταμεία.
Μείωση του δημόσιου χρέους, λόγω αύξησης του ΑΕΠ και πλεονάσματος
Στην αύξηση του ΑΕΠ και στη σημαντική μείωση των κρατικών τίτλων που θα πρέπει να
αναχρηματοδοτηθούν από το 2016 και μετά στηρίζει το υπουργείο Οικονομικών την
αισιοδοξία του για την πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών τα επόμενα χρόνια.
Σύμφωνα με το σχέδιο προϋπολογισμού που δόθηκε στη δημοσιότητα, το χρέος της
Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στα 316 δισ. ευρώ ή στο 168% του
ΑΕΠ στο τέλος του 2015, μειωμένο κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ έναντι του
2014.
Η μείωση αυτή είναι η πρώτη που καταγράφεται μετά το PSI το 2012 και οφείλεται,
κυρίως, στην επίτευξη σημαντικού πρωτογενούς πλεονάσματος και στη μεγέθυνση της
οικονομίας. Οι δαπάνες για τόκους χρέους της Κεντρικής Διοίκησης προβλέπονται να
διαμορφωθούν στα 5,9 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 200 εκατ. ευρώ σε σχέση με το
Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα.
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Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι ανάγκες αναχρηματοδότησης κρατικών
τίτλων από το 2016 και μετά υποχωρούν σημαντικά. Συγκεκριμένα, από τα 20 δισ. ευρώ
περίπου φέτος και το 2015, μειώνονται σε 7 δισ. ευρώ το 2016, σε 9 δισ. ευρώ το 2017
και σε μόλις 4 δισ. ευρώ περίπου το 2018.
Βελτιώθηκε το επιχειρηματικό κλίμα τον Σεπτέμβριο
Αισθητή βελτίωση κατέγραψε τον Σεπτέμβριο ο δείκτης Northern Greece Business Index
500 (NGBI 500), με αποτέλεσμα να σταματήσει η καθοδική πορεία του, η οποία
βρισκόταν σε εξέλιξη τους τελευταίους μήνες. Ο NGBI 500 το Σεπτέμβριο έφτασε στο -6,
έναντι -12 τον Αύγουστο, -14 τον Ιούλιο, -10 τον Ιούνιο, -9 τον Μάιο και -23 τον
Σεπτέμβριο του 2013. Η ικανοποιητική βελτίωση του δείκτη σε σχέση με τον
προηγούμενο μήνα αποδίδεται στην πολύ καλύτερη αποτίμηση της παρούσας
κατάστασης των επιχειρήσεων και στις ελαφρώς βελτιωμένες προσδοκίες για το επόμενο
εξάμηνο.
Ειδικότερα, το μήνα Σεπτέμβριο, οι επιχειρήσεις έκριναν σε ποσοστό 31% ότι η
κατάσταση τους είναι καλή, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 22% τον Αύγουστο του 2014.
Την ίδια στιγμή, στο 34%, διαμορφώνεται το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι η κατάσταση
τους είναι ικανοποιητική, ενώ υποχωρεί στο 35%, έναντι 43% τον Αύγουστο το ποσοστό
όσων λένε ότι είναι κακή. Για το επόμενο εξάμηνο, αυξάνονται στο 23% οι επιχειρήσεις,
που εκτιμούν ότι θα είναι καλύτερη η κατάσταση τους, έναντι ποσοστού 22% τον
Αύγουστο. Στασιμότητα προβλέπει το 46% (54% τον Αύγουστο) και επιδείνωση το 31%,
έναντι 24% τον προηγούμενο μήνα.
Περισσότερες από 200.000 ΜμΕ έκλεισαν την περίοδο 2008-2013
Περισσότερες από 205.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις έβαλαν λουκέτο στην Ελλάδα την
περίοδο 2008-2013, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για τις Μικρές Επιχειρήσεις (SBA
Facts) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την ίδια περίοδο, Ελλάδα απώλεσε 27% των θέσεων
απασχόλησης που δημιουργούσαν οι ΜμΕ και 33% της προστιθέμενης αξίας που
παρήγαγαν. Σύμφωνα με την έκθεση, το 2013 στην Ευρώπη σημειώθηκε ανάκαμψη στον
κλάδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, «η οποία όμως είναι άνισα κατανεμημένη και δεν
ακολουθεί σταθερή τροχιά».
Σύμφωνα με την έκθεση το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις
στην Ε.Ε. είναι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ενώ τονίζεται ότι πρέπει να γίνουν
πολιτικές παρεμβάσεις έτσι ώστε να ενισχυθεί η τάση διεθνοποίηση τους, η δυνατότητα
συμμετοχής σε προγράμματα δημοσίων συμβάσεων, η ανάδειξη της καινοτομίας και η
βελτίωση των δεξιοτήτων.
ΥΠΟΙΚ: Δεν φορολογούνται τα εταιρικά κινητά τηλέφωνα
Ως ενσυνείδητη διαστρέβλωση της πραγματικότητας χαρακτηρίζει το υπουργείο
Οικονομικών, δημοσιεύματα περί δήθεν φορολόγησης των εταιρικών κινητών
τηλεφώνων, με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση «τα
προγράμματα χρήσης κινητών τηλεφώνων που παρέχονται στους εργαζόμενους δεν
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φορολογούνται ανεξαρτήτως του ύψους τους, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη
ενέργεια του φορολογουμένου ή του εργοδότη του».
»Ακόμη και σε περίπτωση υπέρβασης του κόστους του προγράμματος χρήσης ούτε το
υπερβάλλον ποσό φορολογείται, με τη μόνη προϋπόθεση απλής βεβαίωσης του εργοδότη
ότι και το υπερβάλλον αυτό ποσό αφορά σε επαγγελματική χρήση».
Τέσσερις νομοί της Ελλάδας στη λίστα των πιο γερασμένων της Ευρώπης
Μεταξύ των δέκα ευρωπαϊκών νομών με τα υψηλότερα ποσοστά ηλικιωμένων, άνω των
65 ετών, κατατάσσονται οι νομοί Ευρυτανίας, Γρεβενών, Αρτας και Σερρών, σύμφωνα με
στοιχεία της Eurostat για το 2013 που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Ειδικότερα, ο νομός
Ευρυτανίας με ποσοστό ηλικιωμένων (32,2%) κατατάσσεται δεύτερος στον κατάλογο
των ευρωπαϊκών περιοχών με τα υψηλότερα ποσοστά ηλικιωμένων, μετά τον νομό
Πίνχαλ-Ιντέριορ-Σουλ
της
Πορτογαλίας.
Ο νομός Γρεβενών έρχεται στην έκτη θέση, με ποσοστό ηλικιωμένων (28,5%) και
ακολουθούν οι νομοί 'Αρτας και Σερρών (28%). Με βάση τα στοιχεία της Eurostat, τα
υψηλότερα ποσοστά ηλικιωμένων (άνω των 65 ετών) καταγράφονται σε περιοχές της
Πορτογαλίας, της Ελλάδας και της Ισπανίας, ενώ τα υψηλότερα ποσοστά νέων (κάτω των
15 ετών), καταγράφονται σε περιοχές της Ιρλανδίας (Mid-East, Midland, Border και
South-East) και της Γαλλίας (Seine-Saint-Denis και Val-d'Oise).
Η ανακοίνωση της Εγνατίας Οδού για το πολύνεκρο δυστύχημα
Συλλυπητήριο μήνυμα έστειλε με ανακοίνωσή της η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» στις οικογένειες
των θυμάτων του πολύνεκρου δυστυχήματος που συνέβη το πρωί της Κυριακής όταν
φορτηγό αυτοκίνητο προσέκρουσε σε προπορευόμενα οχήματα, τα οποία ήταν
ακινητοποιημένα στον δρόμο της Εγνατίας στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.
Η εταιρεία στην ανακοίνωση που εξέδωσε αφού εξιστορεί το περιστατικό που κόστισε τη
ζωή σε πέντε ανθρώπους και τον τραυματισμό πολλών άλλων, ενημερώνει πως
συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να δοθούν τα απαραίτητα στοιχεία που
θα ρίξουν φως στα αίτια του δυστυχήματος. Επίσης η εταιρεία ανακοινώνει πως ο δρόμος
έχει δοθεί και πάλι στην κυκλοφορία ενώ δίνει και συμβουλές προς τους οδηγούς για την
αποφυγή ατυχημάτων.
Στο μεταξύ στις αρχές εμφανίστηκε και κατέθεσε αργά το βράδυ της Δευτέρας ένας
Ρουμάνος, ο οποίος ήταν ο συνοδηγός της νταλίκας που προκάλεσε την καραμπόλα στην
Εγνατία Οδό, και ο οποίος αρχικά έσπευσε να εξαφανιστεί από το σημείο του τροχαίου.
Σήμερα, οδηγείται ενώπιον του ανακριτή Βέροιας ο 42χρονος υπεύθυνος της εταιρείας
που είχε αναλάβει την εκτέλεση εργασιών στο σημείο. Σοκαριστικές σκηνές έχουν
καταγραφεί σε ερασιτεχνικό βίντεο από τον τόπο της τραγωδίας.
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ΟΒΣΘ: Εκτεθειμένες οι μικρές επιχειρήσεις από τα «κόκκινα» δάνεια
Απομείωση και διαγραφή μέρους των χρεών με ρυθμίσεις ζητά για τα ‘κόκκινα’ δάνεια με
ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης (ΟΒΣΘ). Πιο
συγκεκριμένα αναφέρει «κατά τη διάρκεια του πρώτου τρίμηνου 2014 από τα 116 δισ.
ευρώ χορηγηθέντων επιχειρηματικών δανείων, τα 42 δισ. ευρώ εξ’ αυτών έχουν
χαρακτηριστεί ως μη εξυπηρετούμενα. Ακόμη πιο απογοητευτική είναι η εικόνα που
προκύπτει για τις χορηγήσεις αξίας 23 δισ. ευρώ που έχουν λάβει οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα, με το ποσοστό των καθυστερούμενων δανείων
να ανέρχεται στα 10,8 δισ. ευρώ ή στο 47% επί του συνόλου».
Σύμφωνα με την ΟΒΣΘ «η κυβέρνηση προσεγγίζει την διαχείριση του προβλήματος με τη
λογική της εξυπηρέτησης της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών και της προστασίας
του τραπεζικού συστήματος, αφήνοντας εκτεθειμένες σε μια επικίνδυνη ταλάντωση τις
μικρές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, η οποία και οδηγεί στην πλήρη αποσάθρωση των
θεμελίων του κοινωνικού ιστού της χώρας».
«Οι θέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος των επαγγελματοβιοτεχνών παραμένουν
σταθερές για οριστική απομείωση και διαγραφή μέρους των χρεών με ρυθμίσεις που θα
λαμβάνουν υπόψη και την βιωσιμότητα των χρεών και προσαρμοσμένες στις ανάγκες
διαβίωσης και τις πραγματικές δυνατότητες αποπληρωμής των υποχρεώσεων των
δανειοληπτών , με δυνατότητα αποπληρωμής των δανείων είτε με επέκταση του χρόνου
αποπληρωμής χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση του ποσού με τόκους είτε με μείωση του
επιτοκίου» καταλήγει η ανακοίνωση.
Στην Ισπανία το πρώτο κρούσμα Έμπολα στην Ευρώπη
Μια Ισπανίδα νοσοκόμα, η οποία είχε φροντίσει σε νοσοκομείο της Μαδρίτης έναν ιερέα
που έπασχε από Έμπολα και πέθανε στα τέλη Σεπτεμβρίου, προσβλήθηκε από τον ιό.
Πρόκειται για το πρώτο κρούσμα Έμπολα στην Ευρώπη και οι αρχές της Ισπανίας
βρίσκονται επί ποδός.
Η νοσοκόμα μετείχε στην ιατρική ομάδα που είχε αναλάβει τη νοσηλεία του γιατρού και
ιερέα Μανουέλ Γκαρθία Βιέχο, του δεύτερου ισπανού ιεραπόστολου που μολύνθηκε με
τον ιό στη Σιέρα Λεόνε. Ο 69χρονος Βιέχο μεταφέρθηκε για νοσηλεία στη Μαδρίτη, όμως
υπέκυψε στα τέλη Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, η νοσοκόμα έφυγε
για διακοπές μετά το θάνατο του ιερέα, ενώ άρχισε να αισθάνεται τα πρώτα
συμπτώματα του ιού στις 30 Σεπτεμβρίου. Αυτή τη στιγμή, η κατάσταση της υγείας της
είναι σταθερή και βρίσκεται υπό παρακολούθηση σε μονάδα απομόνωσης. Οι Αρχές
αναζητούν ακόμη 30 νοσηλευτές που είχαν έρθει σε επαφή με τον ιερέα που πέθανε από
Έμπολα, καθώς και πρόσωπα που ήρθαν σε επαφή με την γυναίκα.
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Oι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν τυχόν ερωτήµατα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr και συγκεκριµένα στην ένδειξη ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ
ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΗ bizhHELP ή στο www.bizhelp.gr.
Επιπλέον µπορείτε να επισκέπτεστε το www.b2bmall.eu, προκειµένου να ενηµερώνεστε και να
προµηθεύστε προϊόντα µελών του επιµελητηρίου.
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